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Romeu Zema visita municípios da Zona da
Mata e anuncia parceria para atendimento
oncológico
Qui 19 agosto

O governador Romeu
Zema anunciou, nesta
quinta-feira (19/8), em
Ubá, na Zona da Mata,
ações para a melhoria do
atendimento à saúde na
região. Durante visita à
Casa de Saúde Padre
Damião (CSPD), unidade
da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas
Gerais (Fhemig), foi

formalizada parceria entre o Governo do Estado e a Fundação Cristiano Varella (FCV), responsável
pelo maior complexo oncológico de Minas Gerais, para a oferta de serviços relacionados ao
tratamento de pacientes com tumores e com câncer.

“Essa ala vai facilitar muito o acesso à saúde, sobretudo das pessoas que tinham que viajar para
realizar o tratamento em outras cidades. Com essa parceria, a pessoa acometida pela doença ou
pelos efeitos colaterais não precisará mais pegar estrada para ter um atendimento adequado”,
explicou o governador Romeu Zema, durante a visita à unidade.

Toda a microrregião de Ubá (20 municípios e cerca de 320 mil habitantes) será beneficiada, uma
vez que, atualmente, os pacientes submetidos a tratamentos oncológicos precisam se deslocar
mais de 100 quilômetros para atendimento em Muriaé, onde está o Hospital do Câncer, ou em Juiz
de Fora.

O complexo oncológico funcionará em área de 2.000 metros quadrados, na Casa de Saúde Padre
Damião. O local foi criado em 1945 para prestar assistência às pessoas com hanseníase.
Atualmente, é um centro de referência em atendimento à doença, além de receber usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, afirmou que a colaboração entre o
Governo de Minas, Executivo municipal e a Fundação é fruto da vontade de fazer o melhor para a
população. “Disponibilizar mais um serviço para a região de Ubá fará toda a diferença” disse.

A Fundação Cristiano Varella, que hoje atende a população de 160 municípios da Zona da Mata
mineira e adjacências, com uma abrangência de mais de 2 milhões de habitantes, fará aporte

http://www.fhemig.mg.gov.br
http://www.mg.gov.br
http://www.saude.mg.gov.br


 Cristiano Machado / Imprensa MG

 Cristiano Machado / Imprensa MG

financeiro de R$ 1,5 milhão para investimento nas instalações do hospital.

Nova UBS

Ao lado do secretário de
Estado de Saúde, Fábio
Baccheretti, e da
presidente da Fhemig,
Renata Dias, o
governador também
oficializou a cessão de
imóvel ao município de
Ubá para implantação de
Unidade Básica de Saúde (UBS) voltada ao atendimento à comunidade da Casa de Saúde Padre
Damião e às comunidades vizinhas.

A ação beneficiará cerca de 3 mil habitantes. A UBS será instalada em local estratégico, também
dentro da área da CSPD, permitindo uma cobertura maior à população, além de fortalecer as ações
de atenção básica em saúde pública. A Prefeitura de Ubá fará aporte financeiro de cerca de R$ 250
mil para adequação do equipamento.

Unidade para coleta de sangue

O Estado também cederá à Prefeitura de Ubá outro imóvel dentro do espaço da Casa de Saúde
Padre Damião, com objetivo de implantação do Posto Avançado de Coleta Externa (Pace). Com
estrutura semelhante à das unidades de coleta da Fundação Hemominas, o serviço vai funcionar
com o objetivo de ampliar a coleta de sangue da região.

Toda a estruturação do posto será feita pela prefeitura, que investirá cerca de R$ 350 mil na
revitalização do espaço e compra de mobiliário. Além do imóvel, o Estado dará suporte técnico pela
Fundação Hemominas.

“O Pace terá uma função
muito importante, pois
ajudará a colocar um
volume adicional de
sangue no Estado, o que
vai ajudar a salvar vidas”,
explicou o governador.

Casa de Saúde

A Casa de Saúde Padre Damião integra o Complexo de Reabilitação e Cuidados Integrados da
Fhemig, que possui como vocação a garantia do cuidado às pessoas com hanseníase. A CSPD
conta com os Lares Inclusivos - áreas de atendimento aos beneficiários institucionalizados da Linha
de Cuidado das Pessoas Acometidas pela Hanseníase.

http://www.hemominas.mg.gov.br
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Além disso, também presta assistência à comunidade que reside em seu entorno, assim como à
população de Ubá, por meio do atendimento ambulatorial que compreende serviços de
especialidades médicas, como dermatologia com ênfase em hanseníase e leishmaniose, pediatria,
ginecologia, clínica médica, ortopedia e otorrinolaringologia.

Liberdade Econômica

Outro compromisso do governador no município foi acompanhar a assinatura do decreto municipal
de liberdade econômica. Agora, a Prefeitura de Ubá integra o Minas Livre Para Crescer, programa
estratégico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) que tem o objetivo de
diminuir as burocracias e os custos para novos empreendimentos e, consequentemente, gerar mais
emprego e renda para a população mineira.
 

A simplificação do
ambiente de negócios
em Minas Gerais garante
novos investimentos e
ampliação de outros. Na
gestão atual, são mais de
R$ 130 bilhões atraídos
de empresas privadas
que estão investindo no
estado. Isso garante a
geração de mais de 60
mil empregos diretos.

Dentro das ações do Minas Livre para Crescer, 369 atos já foram revogados, entre decretos,
portarias e resoluções, com o objetivo de desburocratizar e simplificar a vida do investidor desde o
início da gestão. Outras 701 atividades foram dispensadas de alvará, tornando-se atividades livres.

Goianá

As agendas de trabalho do governador na Zona da Mata começaram pela manhã, em Goianá.
Romeu Zema se reuniu com o prefeito, vereadores e demais lideranças municipais, além de
conversar com a população para entender os problemas e as demandas regionais e apresentar os
projetos desenvolvidos pelo governo estadual.

“Faço questão de estar no interior. É aqui que as pessoas moram, estudam, vão ao posto de saúde.
Estamos trilhando um caminho de melhoria do estado, com trabalho sério, disciplinado e com gente
competente. Sabemos que, com o trabalho bem executado, com comprometimento, é questão de
tempo para o resultado aparecer”, afirmou o governador, lembrando os avanços nas áreas da
segurança pública, na educação e, principalmente, na atração de investimentos para Minas Gerais.

Professor licenciado da rede
estadual de ensino e prefeito
de Goianá pelo segundo
mandato, Estevam de Assis

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
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Barreiros ressaltou as
mudanças vividas na gestão
do governador Romeu Zema e
destacou as parcerias
realizadas para o avanço nas
políticas públicas.

“Estou aqui falando como prefeito, mas também como cidadão e professor. Estamos muito
satisfeitos em tê-lo como governador e pelo trabalho que tem sido feito de recuperação do nosso
estado”, afirmou o gestor municipal.

Tabuleiro

Já em Tabuleiro, Zema se reuniu com o prefeito Ailton Ferraz, vereadores e demais lideranças. O
prefeito apresentou ao governador o projeto de construção do distrito industrial do município, que
tem como objetivo alavancar a economia da região.

“Queremos agradecer a presença do governador e pedir o apoio na construção do distrito industrial
do município, que vai ajudar a trazer mais empresas, gerando mais oportunidades de emprego à
comunidade”, disse.

Zema, que esteve acompanhado do secretário de Estado de Governo, Igor Eto, e dos deputados
estaduais Bráulio Braz e Roberto Andrade, também visitou um posto de saúde do município que,
após a regularização dos repasses de recursos às prefeituras, voltou a prestar atendimento de
qualidade à população. Em 2018, alguns serviços chegaram a ser paralisados pela falta dos
repasses constitucionais ao município.

http://www.governo.mg.gov.br

